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Abstrakt 
 

Webbspel blir allt populärare. Gävleföretaget Extrude Interactive 
AB hade sedan en tid tillbaka planer på att lansera en spelsajt i 
nöjessyfte men även i syfte att marknadsföra företagets 
egenproducerade webbspel. Företaget hade redan en registrerad 
domän: spelaspel.nu. I denna rapport redovisas utvecklingsarbetet 
som ledde fram till den färdiga produkten som blev en färdigställd 
webbplats tänkt att publiceras under domänen spelaspel.nu. 
Webbplatsen använder sig av en SQL-databas och har utvecklats på 
Microsofts ramverk .NET Framework 2.0. Webbplatsen 
programmerades i C#, HTML och JavaScipt. 
Nyckelord: ASP.NET, Microsoft, SQL, C#, HTML, Spel. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är utfört vid Institutionen för matematik, natur- och 
datavetenskap vid Högskolan i Gävle. 
 
Arbetet är utfört på uppdrag av Extrude Interactive AB i Gävle. 
Extrude Interactive är en webbyrå vilka erbjuder webbplatser, webbapplikationer, spel 
och reklamkampanjer. 
 

1.1 Bakgrund 
Att spela webbspel är en trend som ökat stadigt under flera år. En uppsjö av 
spelportaler och länksamlingar av varierande kvalitet finns att tillgå för den spelsugne. 
Många svenska och nordiska portaler och länksamlingar står att finna online. 
 
Gävlebaserade Extrude Interactive producerar själva webbspel och har sedan en tid 
tillbaka en registrerad domän, spelaspel.nu. Domänen registrerades i nöjes- och 
marknadsföringssyfte. 
Tanken var att företaget skulle kunna publicera dels sina egenproducerade webbspel 
men även att bygga upp ett länkbibliotek med länkar till och information om andra 
spel. Spelaspel.nu var med andra ord initialt tänkt att drivas främst i rent nöjessyfte 
men ändå parallellt med marknadsföring av företagets tjänster. Någon utveckling av 
domänen har dock inte skett på grund av tidsbrist och stegrande orderingång. 
 

1.2 Problemformulering 
Den uppgift som utgör detta examensarbete är att utveckla en webbplats för nöje och 
marknadsföring med viss interaktiv funktionalitet för besökaren. Webbplatsen skall ha 
ett tillhörande administrationsinterface för att företaget enkelt och snabbt skalle kunna 
uppdatera dess innehåll. Enligt önskemål från Extrude Interactive skall webbplatsen 
vara homogen med företagets miljö vilket innebär att den skall exekveras på 
plattformen .NET Framework 2.0 och vara programmerad i C#. 
 

1.3 Förväntat resultat 
Det förväntade resultat av detta examensarbete är fullt fungerande webbplats som 
uppfyller de krav som ställts av Extrude Interactive beträffande funktionalitet och 
utformning. 
 

1.3.1 Krav 
Extrude Interactive önskade en trekolumnig layout med sidhuvud, meny och sidfot. 
 
Förstasidan skulle, enligt kravspecifikation (bifogad bilaga 1), innehålla en listning av 
de fem senaste spelen representerade av en liten bild, en s.k. thumbnail, en kortare 
beskrivning av spelet samt antal besök och betyg. På sidan skulle de senaste 5 
nyheterna finnas presenterade med datum, rubrik och ingress. 
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Enligt kravspecifikationen skulle även en renodlad spelsida finnas på webbplatsen, 
samma sak gällande nyheter, information om sajten och information om Extrude 
Interactive. 
 
Önskad minimifunktionalitet enligt kravspecifikationen: 
 
Användare: Kommentera spel. 

Betygsätta spel. 
 
Administratör:  Publicera nya spel. 

Skapa nya spelkategorier 
Publicera nyhetstexter 
Granska användarkommentar innan publicering 

 

1.4 Val av metoder och verktyg 
I valet av metoder och verktyg valde vi att helt anpassa oss efter Extrude Interactives 
befintliga miljö. Vi använder med andra ord samma programmeringsspråk och verktyg 
företaget använder, vi har därför inte övervägt någon annan miljö eller andra verktyg. 
 
Verktyg: Microsoft Visual Studio .NET 2005 

Adobe Photoshop CS2 
 

 
Servers: Microsoft SQL Server 2000 

Microsoft Internet Information Services (IIS) 
 
Programmeringsspråk:  C# (server side) 

JavaScript (client side) 
HTML 
 

 
Plattform:   Microsoft .NET Framework 2.0 
 

1.4.1 Verktygsbeskrivning 

Microsoft .NET 
.NET är att betrakta som Microsofts övergripande strategi (eller vision om man så 
önskar) för att koppla samman programvaror information, mänskliga resurser, system 
och enheter. 
“.NET is the Microsoft Web services strategy to connect information, people, systems, 
and devices through software. Integrated across the Microsoft platform” 1 
Namnet, .NET, skall återspegla strategins fokusering mot Internet. Å ena sidan 
betecknar .NET ett antal produkter ifrån Microsoft inklusive Windows Server 2003 
och ytterligare ett tiotal serverprodukter samt Windows XP och Visual Studio .NET. Å 
andra sidan innehåller dessa produkter funktioner som kan utnyttjas av många andra 
operativsystem och plattformar. Enligt Microsoft skall .NET öppna dörren för att 
                                                 
1 Basics of .NET, http://www.microsoft.com/net/basics.mspx (2006-06-01) 
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integrera olika informationssystem med varandra. Integrationsmöjligheterna beskrivs 
som närmast obegränsade och skall kunna föra samman vitt skilda system som till 
exempel små mobiltelefoner med stora system för t.ex. banktransaktioner. För att 
åstadkomma denna vision behövs en gemensam plattform, det är här ramverket, .NET 
Framework, kommer in i bilden. 
 

Microsoft .NET Framework 
.NET Framework är Microsofts plattform för  utveckling, lansering och drift av web 
services, webbapplikationer och andra applikationer i windowsmiljö2. 
.NET Framework är även en av grundstenarna i företagets .NET-strategi. 
.NET Framework tillåter utveckling av applikationer för ett flertal 
maskinvaruplattfomer däribland handdatorer, mobiltelefoner och PCs och även 
interoperabilitet mellan dessa plattformar. 
 
.NET Framework består huvudsakligen av två delar Common Language Runtime 
(CLR) och .NET Framework Class Library. Tillsammans erbjuder de en uppsättning 
datatyper och ”template kod” för att utföra en rad vanligt förekommande funktioner. 
 
CLR spelar en viktig roll både under utvecklingen och driften av applikationer i .NET. 
CLR ansvarar bland annat för minneshanteringen, kompilering av maskinkod, 
felhantering och exekvering. 
 
.NET Framework Class Library är ett tämligen rikt klassbibliotek med massor av 
funktionalitet som kan lyftas in i en applikation. Biblioteket innehåller klasser för allt 
från användargränssnitt till nätverkskommunikation. Detta medför enligt Microsoft 
kraftigt förkortade utvecklingstider. 
 
.NET-applikationer kan skrivas i flera olika språk, dessa språk är i dagsläget C#, C++, 
Visual Basic.NET och J#. Microsoft har utarbetat en standard kallad Common 
Language Specification (CLS) vilken definierar vilka kriterier ett språk skall uppfylla 
för att stödas av .NET. 
Alla programmeringsspråk som stöds av :NET kompileras till ett mellanliggande CPU-
oberoende språk innan de kompileras till maskinkod, det mellanliggande språket är 
Microsoft Intermediate Language (MSIL)3. När en .NET applikation sedan skall 
exekveras kompileras SIL koden till maskinkod med hjälp av en så kallad JIT-
kompilator (Just in Time) för att passa den processor som används på den aktuella 
maskinvaruplattformen. 
 

ASP.NET 
ASP.NET (Active Server Pages .NET) är den del av .NET Framework som är avsedd 
för utveckling av serverbaserade webbapplikationer. ASP.NET är efterföljaren till 
ASP. 
 

                                                 
2 Getting started, http://msdn.microsoft.com/netframework/gettingstarted/default.aspx (2006-
06-01) 
3 Compiling to MSIL, http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/cpguide/html/cpconMicrosoftIntermediateLanguageMSIL.asp (2006-06-01) 
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C# 
C# (uttalas C sharp) är ett helt objektorienterat programspråk som utvecklats av 
Microsoft. C# utvecklades i samband med .NET och bygger i grunden på C++ men har 
även tydliga influenser av Java4. Huvudsansvarig för utveckligen av C# hos Microsoft 
var Anders Hejlsberg vilken även utvecklat Turbo Pascal och Delphi. 
 
Ett enkelt syntaxexempel för C#. Applikationen skriver ut Hello World i en 
konsolprompt: 
 
public class HelloWorld 
 { 
  static void Main(string[] args) 
  { 
   Console.WriteLine("Hello World!"); 
  } 
 } 
 

JavaScript 
JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk utvecklat av Netscape som främst används 
på klientsidan som ett komplement till HTML för att göra webbsidor mer dynamiska. 
Namnet till trots så har JavaScript ingenting med programmeringsspråket Java att göra. 
 

Microsoft SQL-Server 
SQL-server är relationsbaserad databashanterare från Microsoft. SQL-server använder, 
som namnet antyder, Structured Query Language (SQL) och fungerar enligt en 
trelagersprincip med server, frågespråk (SQL) och klient. SQL-Server använder en 
proprietär dialekt av SQL kallad Transact-SQL. 
 

Visual Studio .NET 
Microsoft Visual Studio är en utvecklingsmiljö från Microsoft vilken tillhandahåller en 
rad verktyg vilka, enligt Microsoft, underlättar utveckling av applikationer. 
Visual Studio .NET är starkt bundet till .NET Framework men kan även användas för 
t.ex. utveckling av traditionell HTML. Vid tidpunkten för denna rapport är den senaste 
versionen Visual Studio .NET 2005. 
 

Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop är en programvara för bildbehandling. Photoshop utgör, i dagsläget, 
något av en de facto standard för bildbehandling. 

                                                 
4 Liberty J., (2002) “Learning C Sharp” Kapitel 1, Stycke 4, O’Reilly, Sebastopol. 
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2. Utveckling 
Följande avsnitt av denna rapport beskriver utvecklingen av webbplatsen 
(spelaspel.nu) som utgör vårt examensarbete. 
 

2.1. Analys av motsvarande webbplatser 
Innan utvecklingsarbetet inleddes studerades ett antal befintliga spelsajters 
uppbyggnad, utformning och innehåll. De tre exempel som redovisas nedan erbjuder 
helt eller delvis den typ av funktionalitet som är ambitionen med vårt examensarbete. 
 
123spela.se (http://www.123spela.se) 
 
123spela.se har en enkel utformning med rätt tunt innehåll. Estetisk är 123spela.nu 
relativt bristfälligt utformad, den är dock lätt att navigera. 123spela erbjuder inte sina 
besökare någon form av interaktivitet. Det går inte att kommentera eller betygsätta 
spelen. Det finns heller ingen information om vilka spel som är populärast. Sajten är 
väldigt nertyngd av reklam, sajtens innehåll utgörs uppskattningsvis till mer av hälften 
av reklam. 
 
Swetips.se (http://www.swetips.se) 
 
Swetips.se har, i likhet med 123spela, en enkel utformning, här har man dock lagt lite 
mer energi på att få den estetiskt tilltalande. Som användare kan man se hur många 
besök ett specifikt spel har samt vilket genomsnittsbetyg spelet har. Man har som 
besökare även själv möjlighet att betygsätta alla spel. 
 
Funzone (http://www.funzone.se) 
 
Funzone.se har en utformning liknande de två tidigare exemplen. Layouten är enkel 
och funktionaliteten är på samma nivå som hos swetips.se, d.v.s. man kan som 
besökare betygsätta och kommentera spelen. Den stora skillnaden är att det är 
besökarna själva som bidrar till att bygga upp länkarkivet. Detta genom att via ett 
formulär skicka in länkar med tillhörande beskrivning och bild. 
 

2.1.1 Slutsats av analys 
Slutsatsen av analysen är att kvaliteten och funktionaliteten på de svenska spelsidorna 
varierar kraftigt likaså drivkraften bakom dessa. Vissa existerar i rent 
marknadsföringssyfte, vissa verkar ämnade enbart till att generera reklamintäkter och 
andra är rena hobbyprojekt som driva av privatpersoner utan vinstintresse. Slutsatsen 
är även att den lösning som detta examensarbete syftar till att åstadkomma kommer att 
ha genomsnittlig funktionalitet i förhållande till liknande webbplatser. 
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2.2. Databasen 
Vi upplever att databasen utgör grundbulten i examensarbetet, denna var därför det 
första som utvecklades. 
Databashanteraren som används är Microsoft SQL Server 2000. 
Databasen utvecklades genom att först identifiera ett antal så kallade use cases (sve. 
användarfall). 
Use cases ett standardiserat sätt att inhämta krav på ett system som skall utvecklas. 
Varje användarfall beskriver hur systemet ska interagera med slutanvändaren eller ett 
annat system. Use cases beskriver inte hur ett system skall utvecklas rent tekniskt utan 
är att betrakta som beskrivningar om hur systemet är tänkt att fungera utifrån ett 
användarperspektiv. 
 
I nästa steg togs en objektmodell fram och sedan byggdes en databasmodell upp. 
Datamodellen rationaliseras bort på grund av tidsbrist. 
Ett antal lagrade procedurer och en trigger utvecklades parallellt med den 
programmatiska utvecklingen av webbplatsen. 
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2.2.1. Use cases 

Lägga till nytt spel

Lägga till ny kategori

Lägga till ny nyhetsartikel

Ta bort kommentar

Ta bort spel

Ta bort kategori

Ta bort nyhetsartikel
Skriva kommentar

Granska kommentar

Betygsätta spel

Användare

Administratör Redigera spel

Redigera kategori

Redigera nyhetsartiklar

Logga ut

Logga in

 
Figur 1 Use Cases 
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Use Case 1:  Logga in 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: För att logga in i administrationsgränssnittet anger 

administratören sitt namn och lösenord i textfält och 
trycker sedan på en knapp märkt ”Logga in”. 

 
Use Case 2:  Logga ut 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: För att logga ut ur administrationsgränssnittet trycker 

administratören på en knapp märkt ”Logga ut” i en meny 
till vänster. 

 
Use Case 3:  Lägg till nytt spel 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Spel” under 
rubriken ”Lägg till”. Administratören får sedan fylla i 
attributen namn, beskrivning, länk till spelet (URL) i 
textfält. Administratören väljer sedan vilken kategori 
spelet skall knytas till, detta sker via en s.k. ”drop-down-
list” Administratören väljer sedan sökväg till den s.k. 
thumbnailbild som skall representera spelet på 
webbplatsen. Administratören kan antingen skriva in 
sökvägen till denna bild manuellt eller välja att bläddra 
sig fram till den. Administratören anger sedan om spelet 
skall publiceras och om spelet är producerat av Extrude 
Interactive. Detta sker via s.k. radioknappar. 
Administratören verkställer sedan inmatningen genom att 
trycka på en knapp märkt ”Spara”. 

 
Use Case 4:  Lägg till ny kategori 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Kategorier” 
under rubriken ”Lägg till”. Administratören får sedan 
fylla i attributen namn och beskrivning. Administratören 
kan sedan ange ett sorteringsindex, vilket är ett 
godtyckligt värde som kan användas för att påverka 
sorteringsordningen. Administratören väljer sedan via 
radioknapp om kategorin skall publiceras på webbplatsen 
eller ej. Administratören verkställer sedan inmatningen 
genom att trycka på en knapp märkt ”Spara”. 
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Use Case 5:  Lägg till ny nyhetsartikel 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Nyheter” under 
rubriken ”Lägg till”. Administratören får sedan fylla i 
attributen rubrik och text. Administratören får sedan välja 
publiceringsdatum med hjälp av en kalender. 
Administratören verkställer sedan inmatningen genom att 
trycka på en knapp märkt ”Spara”. 

 
Use Case 6:  Redigera spel 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Spel” under 
rubriken ”Redigera”. Administratören kan nu finna 
spelen denne önskar genom att välja olika alternativ i en 
list med olika sorteringsalternativ. Spelen visas i en lista 
och representeras i denna med namn och datum. Tre olika 
ikoner finns tillgängliga för respektive spel En för att 
redigera, en för att ta bort och en för att publicera (endast 
tillämplig i de fall då spelet inte redan är publicerat). För 
att redigera ett spel trycker administratören på knappen 
för redigering. Efter knapptryckning visas samma 
gränssnitt som används för att lägga till ett nytt spel. 
Skillnaden är nu att alla spelets befintliga uppgifter redan 
är ifyllda. Administratören kan nu redigera dessa. För att 
verkställa ändringar trycker administratören sedan på en 
knapp märkt ”Spara”. Om administratören inte vill ändra 
något trycker denna på en knapp märkt ”Avbryt”. 

 
Use Case 7:  Redigera kategori 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Kategorier” 
under rubriken ”Redigera”. Alla befintliga kategorier 
visas i en lista och representeras i denna med namn och 
datum. Tre olika ikoner finns tillgängliga för respektive 
kategori. En för att redigera, en för att ta bort och en för 
att publicera (endast tillämplig i de fall då kategorin inte 
redan är publicerad). För att redigera en kategori trycker 
administratören på knappen för redigering. Efter 
knapptryckning visas samma gränssnitt som används för 
att lägga till en ny kategori. Skillnaden är nu att 
kategorins befintliga uppgifter redan är ifyllda. 
Administratören kan nu redigera dessa. För att verkställa 
ändringar trycker administratören sedan på en knapp 
märkt ”Spara”. Om administratören inte vill ändra något 
trycker denna på en knapp märkt ”Avbryt”. 

 
Use Case 8:  Redigera nyhetsartikel 
Aktörer:  Administratör 
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Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 
administrationsgränssnittet alternativet ”Nyheter” under 
rubriken ”Redigera”. Alla befintliga nyheter visas i en 
lista och representeras i med namn. Tre olika ikoner finns 
tillgängliga för respektive nyhet. En för att redigera, en 
för att ta bort och en för att publicera (Endast tillämplig i 
de fall då nyheten har ett publiceringsdatum angett till en 
tidpunkt längre fram en dagens datum). För att redigera 
en nyhet trycker administratören på knappen för 
redigering. Efter knapptryckning visas samma gränssnitt 
som används för att lägga till en ny nyhet. Skillnaden är 
nu att nyhetens befintliga uppgifter redan är ifyllda. 
Administratören kan nu redigera dessa. För att verkställa 
ändringar trycker administratören sedan på en knapp 
märkt ”Spara”. Om administratören inte vill ändra något 
trycker denna på en knapp märkt ”Avbryt”. För att ändra 
ett publiceringsdatum på en nyhetsartikel finns två 
alternativ. Dels kan administratören ändra datumet vid 
redigeringen. Det andra alternativet är att trycka på 
knappen för publicering i nyhetslistan. Detta är dock bara 
tillämpligt i de fall då nyheten har ett publiceringsdatum 
som ligger längre in i framtiden än dagens datum. 
Publiceringsknappen är att betrakta som en 
snabbalternativ, används den publiceras nyheten 
omedelbart på webbplatsen. 

 
Use Case 9:  Ta bort spel 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Spel” under 
rubriken ”Redigera”. Administratören kan nu finna 
spelen denne önskar genom att välja olika alternativ i en 
list med olika sorteringsalternativ. Spelen visas i en lista 
och representeras i denna med namn och datum. Tre olika 
ikoner finns tillgängliga för respektive spel En för att 
redigera, en för att ta bort och en för att publicera (endast 
tillämplig i de fall då spelet inte redan är publicerat). För 
att ta bort ett spel trycker administratören på knappen för 
borttagning. Efter knapptryckning är spelet raderat. 

 
Use Case 10:  Ta bort kategori 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Kategorier” 
under rubriken ”Redigera”. Alla befintliga kategorier 
visas i en lista och representeras i denna med namn och 
datum. Tre olika ikoner finns tillgängliga för respektive 
kategori. En för att redigera, en för att ta bort och en för 
att publicera. För att ta bort en kategori trycker 
administratören på knappen för borttagning. Efter 
knapptryckning är kategorin borttagen. Alla spel som 
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varit knutna till kategorin flyttas till en tillfällig kategori 
som ej är publicerad på webbplatsen. Administratören 
kan sedan via funktionen för redigering av spel knyta 
dessa spel till nya kategorier eller helt sonika radera dem. 

 
Use Case 11:  Ta bort nyhetsartikel 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Nyheter” under 
rubriken ”Redigera”. Alla befintliga kategorier visas i en 
lista och representeras i denna med namn och datum. Tre 
olika ikoner finns tillgängliga för respektive kategori. En 
för att redigera, en för att ta bort och en för att publicera. 
För att ta bort en nyhet trycker administratören på 
knappen för borttagning. Efter knapptryckning är nyheten 
borttagen. 

 
Use Case 12:  Granska kommentar 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Kommentarer” 
under rubriken ”Redigera”. Alla befintliga kommentarer 
visas i en lista och representeras i denna med rubrik, 
datum, text, användarnamn (alias) samt användarens e-
postadress. Två ikoner finns tillgängliga för respektive 
kommentar, ta bort och publicera. Publicera finns dock 
enbart tillgänglig för de kommentarer som ännu inte är 
publicerade. För att publicera en kommentar trycker 
administratören på knappen för publicering. 
Kommentaren publiceras efter knapptryckning 
omedelbart på webbplatsen. 

 
Use Case 13:  Ta bort kommentar 
Aktörer:  Administratör 
Beskrivning: Administratören väljer via en meny i 

administrationsgränssnittet alternativet ”Kommentarer” 
under rubriken ”Redigera”. Alla befintliga kommentarer 
visas i en lista och representeras i denna med rubrik, 
datum, text, användarnamn (alias) samt användarens e-
postadress. Två ikoner finns tillgängliga för respektive 
kommentar, ta bort och publicera. För att ta bort en 
kommentar trycker administratören på knappen för 
borttagning. Efter knapptryckning är kommentaren 
borttagen. Borttagning kan ske av såväl publicerade som 
icke publicerade kommentarer. 

 
 
Use Case 14:  Skapa kommentar 
Aktörer:  Användare 
Beskrivning: För att skapa en kommentar måste användaren/besökaren 

navigera sig fram till ett spelets detaljsida. För att 
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navigera sig fram till önskat spel väljer användaren 
önskad kategori ur en meny belägen till vänster på 
webbplatsen. Användaren kan därefter om så önskas 
använda olika sorteringsalternativ för att finna spelet. 
Användaren klickar sedan på spelet i listan för att komma 
till spelets detaljsida. På detaljsidan finns en rubrik märkt 
”Skriv kommentar!”. Användaren klickar på rubriken. 
Sidan expanderas därefter med ett antal textfält där 
användaren får mata in attributen namn, email, rubrik och 
text. Användaren sparar sedan kommentaren genom att 
trycka på en knapp märkt ”Spara”. Användaren kan även 
avbryta genom att trycka på en knapp märkt ”Avbryt”. 

 
Use Case 15:  Betygsätta spel 
Aktörer:  Användare 
Beskrivning: För att betygsätta ett spel måste användaren/besökaren 

navigera sig fram till ett spelets detaljsida. För att 
navigera sig fram till önskat spel väljer användaren 
önskad kategori ur en meny belägen till vänster på 
webbplatsen. Användaren kan därefter om så önskas 
använda olika sorteringsalternativ för att finna spelet. 
Användaren klickar sedan på spelet i listan för att komma 
till spelets detaljsida. På detaljsidan finns en rubrik märkt 
”Betygsätt!”. Användaren klickar på rubriken. Sidan 
expanderas därefter och en grafiskt representerad 
femgradig skala visas. Under skalan visas en numerisk 
skala som sträcker sig från ett till fem. För att betygsätta 
spelet för användaren muspekaren över önskad siffra och 
klickar på denna. När muspekaren förs över en siffra 
visar även den gradiska skalan motsvarande siffra i form 
av antal block. Betygsättningen blir aktuell så fort 
användaren satt ett betyg. Administratören kan inte 
manipulera resultatet av en användares betygsättning. 
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2.2.2. Objektmodell 

Games

News

Categories

 
Figur 2 Objektmodell 
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2.2.3. Databasmodell 

 
Figur 3 Databasmodell 
 
tblGame används för att lagra spel 
 
tblGameVote används för att lagra betygsättning av spel 
 
tblGameComment används för att lagra kommentarer skrivna av besökare 
 
tblCat används för att lagra spelkategorier 
 
tblGameCat används för att knyta spel till kategorier. 
 
tblNews används för att lagra nyhetsartiklar. 
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2.2.4. Normalisering 
Normalformer och normalisering är en teori för utformning av relationsdatabaser som 
kan användas för att undvika redundans, d.v.s. dubbellagring, och andra problem i 
databaser5. 
Normalisering sker enligt ett antal normalformer vilka innehåller olika villkor som bör 
uppfyllas av databasen. 
 
Enligt vår bedömning uppfyller vår databas tredje normalformen. 
 
Första normalformen 
En tabell uppfyller första normalformen när alla attributvärden är atomära och det finns 
ett unikt värde som gör att ingen rad i tabellen kan upprepas. Detta värde kallas för 
primärnyckel. Exempel på en primärnyckel kan vara ett personnummer eller 
artikelnummer. I brist på en naturlig primärnyckel kan man konstruera en med hjälp av 
t.ex. en nummerserie. 
 
Andra normalformen 
För att en tabell skall uppfylla andra normalformen krävs att första normalformen är 
uppfylld och att data som kan vara gemensam för flera rader i tabellen bryts ut och 
placeras i en egen tabell. Den ursprungliga tabellen och den nya ska relateras till 
varandra via en nyckel. Denna nyckel kallas för främmande nyckel. Ett exempel på 
data som kan och bör brytas ut är postorter. 
 
Tredje normalformen 
En tabell uppfyller tredje normalformen när första och andra normalform är uppfyllda 
och alla attribut vars värden inte beror enbart på primärnyckeln har brutits ut. Alla 
attributens värden skall gå att ändra utan att det påverkar något annat attributs värde 
 
Ytterligare normalformer 
Ytterligare normalformer existerar i form av fjärde och femte normalformen samt 
Boyce-Codds normalform (BCNF). Vår databas uppfyller inte dessa normalformer och 
de kommer därför inte att tas upp i denna rapport. 

                                                 
5 Normalformer och Normalisering 
http://www.databasteknik.se/webbkursen/normalisering/index.html (2006-06-01) 
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2.2.5. Stored Procedures (Lagrade procedurer) 
En Stored Procedure (sve. lagrad procedur) är en samling SQL-uttryck lagrade i en 
”procedur”. En lagrad procedur är skapad, testad, kompilerad och verifierad på förhand 
och lagras i databasen. Eftersom procedurer redan är kompilerade på förhand så blir 
körningarna ofta långt mer effektiva än att skicka rena SQL-uttryck till databasen, ett 
efter ett. En lagrad procedur kan ta emot parametrar och returnera data. 
Ytterligare fördelar med lagrade procedurer är högre säkerhet i och med att man inte 
låter klientapplikationer komma åt tabeller rakt av utan istället anropar en lagrad 
procedur för att mata in eller få ut data ur tabeller. 
Programmatiskt är fördelen med lagrade procedurer att man slipper ha långa SQL-
satser i programkoden. 
 
Exempel på en lagrad procedur: 
 
Följande procedur används för att visa spel utifrån olika sorteringsvillkor. 
 
CREATE PROCEDURE sp_Game_Get 
@order varchar(50) = NULL, 
@category varchar(25) = NULL, 
@direction varchar(25), 
@isExtrude bit = 0 
AS 
DECLARE @SQLStatement varchar(4000) 
 
SELECT @SQLStatement = 'SELECT * FROM tblGame ' + 
    'INNER JOIN tblGameCat ' + 
    'ON tblGame.gameID = tblGameCat.gameID' + 
    ' WHERE 1 = 1' 
IF @category IS NOT NULL         
SELECT @SQLStatement = @SQLStatement + ' AND catID = ' + @category  
IF @isExtrude = 1 
SELECT @SQLStatement = @SQLStatement + ' AND gameExtrude = 1 ' 
IF @order IS NOT NULL 
SELECT @SQLStatement = @SQLStatement + ' ORDER BY ' +  @order +  '  ' + @direction 
exec(@SQLStatement) 
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2.2.6. Triggers 
En trigger utgörs, likt en stored procedure, utav en samling SQL-uttryck som utlöses 
automatiskt vid en specifik händelse i en specifik tabell. En trigger är knuten till en 
specifik tabell. Vilka ändringar som kan utlösa en trigger varierar från databashanterare 
till databashanterare men de tre vanligast händelserna överlag är INSERT (när data 
matas in), UPDATE (när data uppdateras) och DELETE (när data raderas). 
 
I vår databas används endast en trigger vilken vi valt att redovisa i form av ett exempel 
nedan. 
 
Exempel på en trigger: 
 
CREATE TRIGGER trig_updateGrade 
ON tblGameVote 
AFTER INSERT  
AS 
DECLARE @gameID int 
DECLARE @newGradeValue float(8) 
set @gameID = (SELECT gameID FROM Inserted)  
SET @newGradeValue = (select 
(convert(float,(sum(voteScore)))/convert(float,(count(gameID)))) from 
tblGameVote where gameID = @gameID) 
UPDATE tblGame SET gameGrade = @newGradeValue WHERE gameID =  
@gameID 
 
 
Ovanstående trigger aktiveras i tabellen tblGameVote när en besökare betygsatt ett 
spel. Syftet med triggern är att automatiskt beräkna det nya medelbetyget för ett spel 
och sedan uppdatera det i tabellen tblGame. 
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2.3 Webbplatsens utformning 
Steg två i utvecklingen av webbplatsen var att fastställa en grundläggande layout. 
Kravspecifikationen som erhölls från Extrude Interactive beskriver en trekolumnig 
layout med sidhuvud och sidfot vilket vi även var överens om var en rimlig lösning. 
 

 
Figur 4 Layout 
 
Vikt har lagts vid att få webbplatsen så lätt som möjligt för besökaren att navigera 
varvid en meny för att navigera mellan webbplatsen olika sidor har lagts in i 
sidhuvudet. Menyn finns tillgänglig oavsett vart på webbplasten besökaren befinner 
sig. 
I den vänstra kolumnen har vi placerat en meny med spelkategorier med vilken 
besökaren kan navigera mellan de tillgängliga kategorierna. 
Mittenkolumnen är den kolumn där innehåll i form av spellistor, speldetaljer och 
nyhetsartiklar presenteras. I den högra kolumnen presenteras de senaste nyheterna. 
Kolumnerna har utformats i enlighet med kravspecifikationen. Sidfoten används enbart 
i dekorativt syfte. 
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2.3.1 Webbplatsens struktur 
 

 
Figur 5 Webbplatsens struktur 
 

2.3.2 Administrationsgränssnittets struktur 
 

 
Figur 6 Administrationsgränssnittets struktur 
 
 

2.3.3. Rasteriserad grafik 
Webbplatsens grafiska element följer ett retroinspirerat tema med ambitionen att skapa 
en känsla av åttiotalets spelgrafik. 
All grafik har tagits fram med hjälp av Adobe Photoshop CS2. 
Extrude Interactive har bistått med företagets logotyp. 
Webbplatsens grafik har varit av underordnad betydelse under utvecklingen då 
funktionaliteten har prioriterats. 
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2.3.4 Cascading Style Sheets (CSS) 
Cascading Style Sheets (CSS) är ett språk som används för att skriva stilmallar. 
Stilmallen används för att beskriva hur ett HTML-dokument skall presenteras avseende 
textstorlek, typsnitt, bakgrundsfärg etc.6  
Det blir allt mer populärt att bygga upp hela webbplatsers layout med hjälp av CSS. 
Detta var till en början även vår ambition. 
Vår CSS-layout fungerade utmärkt med Internet Explorer men vi lyckades inte 
åstadkomma tillräckligt tillfredställande kompabilitet med Firefox och andra 
webbläsare. Detta i kombination med den snäva tidsramen gjorde att vi (tyvärr) bytte 
till mer traditionell tabell-layout. 
 
En CSS-mall kan lagras i en separat fil men det går även att ge ”CSS-kommandon” 
direkt i HTML med hjälp av attributet style vilket kallas för ”inline CSS”. Detta 
anses dock av många inte vara riktigt ”rumsrent” och gör det även betydligt svårare att 
ändra stilattribut.  
 
Exempel på hur ”inline CSS” kan se ut: 
 
 <body style=”background: black> 
 
 
För att knyta en CSS-mall lagrad i en separat fil till ett HTML-dokument skriver man 
följande kod innan för HTML-dokumentets ”<head>-taggar”: 
 
    <link rel="stylesheet" href="sökväg/css-fil.css" type="text/css" /> 
 
För vårt examensarbete ser strängen, i sitt sammanhang, ut på följande vis: 
 
<head runat="server"> 
    <title>spelaspel.nu</title> 
    <link rel="stylesheet" href="css/SS_master.css" type="text/css" /> 
    </head> 
<body> 
 
Tittar man på några utvalda delar av CSS-filen som används ovan ser denna ut enligt 
följande: 
 
body { 

background: url(/Spelaspel/Graphics/bg.jpg) repeat-x 0 0; 
font-size: 11px; 
font-family: arial, verdana, geneva; 
color:#564b47; 
padding-top: 20px; 
padding-bottom: 20px; 
margin:0px; 
} 

 
.txt1{ 

font-family: arial, verdana, geneva; 

                                                 
6 Cascading Style Sheets, http://www.w3.org/Style/CSS/ (2006-06-01) 
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font-size: 10px; 
color: #000000; 
} 

 
#Left{  

background-color: #3398CC; 
width:170px; 
vertical-align: top 
} 

 
Granskar man CSS-koden ovan kan man identifiera tre s.k. selectors. En selector anger 
något i HTML-dokumentet som skall påverkas av CSS-koden. En selector kan vara av 
typen Element, Class eller Id eller en kombination av dessa. 
 
Element används för att hänvisa till HTML-taggar t.ex. <p>, <h1>, <body> etc. I 
exemplet nedan appliceras CSS på elementet <body>. I CSS-koden för elementet 
anges vilken bakgrund, font, textstorlek som skall användas etc. 
 
Exempel: 
 
HTML: 
<body> 
 
CSS: 
body { 

background: url(/Spelaspel/Graphics/bg.jpg) repeat-x 0 0; 
font-size: 11px; 
font-family: arial, verdana, geneva; 
color:#564b47; 
padding-top: 20px; 
padding-bottom: 20px; 
margin:0px; 
} 

 
Class (sve. klass) kan användas när man vill att vissa eller ett fåtal element skall ha en 
viss stil. För att applicera en klass anropar man den innanför taggarna för det objekt 
man vill skall omfattas av klassen. Följande exempel används i examensarbetet för att 
applicera klassen .txt1 på en <asp:Label>: 
 
HTML: 
<asp:Label cssClass="txt1" ID="lbl_gameDesc" Text='<%# 
Eval("gameDesc") %>' runat="server"></asp:Label> 
 
CSS: 
.txt1{ 
 font-family: arial, verdana, geneva; 
 font-size: 10px; 
 color: #000000; 
} 
 
ID används för att applicera CSS på element som använder sig av attributet ”ID”. 
Endast ett enda element kan ha ett specifikt ID på varje HTML-sida. Man kan använda 
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ID i CSS när man försäkra sig om att stilattributen enbart kommer att gälla elementet 
med det ID som anges. 
 
Exempel: 
 
HTML: 
<td id="Left"> 
 
CSS: 
#Left{  

background-color: #3398CC; 
width:170px; 
vertical-align: top 
} 
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2.4 Programmatisk struktur 
En av skillnaderna mellan klassisk ASP och ASP.NET är att man i ASP.NET har 
möjligheten att lägga källkoden i en bakomliggande fil vilket bl.a. bidrar till att koden 
blir lättare att läsa samt till ökad prestanda och säkerhet. Varje webbsida i ASP.NET 
kan ses som en egen klass, detta möjliggör utnyttjandet av de fördelar som finns med 
objektorienterad programmering. Normalt så ärver den klass som ligger bakom en 
webbsida från klassen System.Web.UI.Page som ingår i .NET Framework. 
System.Web.UI.Page -klassen innehåller all funktionalitet som har med 
användargränssnittet att göra, allt ifrån webbsidans kontroller till olika händelser t ex. 
”Page_Load” som aktiveras varje gång en sida laddas. 
 

 
Figur 7 Klassdiagram 
 
 
Figur 8 Klassen Game 

 
På webbsidorna i vår applikation valde vi däremot att inte att 
ärva från Page-klassen utan istället ärva från konkreta klasser 
som vi skapade utifrån objekt vi identifierade i applikationen. 
Dessa konkreta klasser ärver i sin tur från en abstrakt basklass 
där vi lade funktionalitet som är återkommande för flera sidor 
och klasser. Det är i det här fallet basklassen som ärver från 
System.Web.UI.Page.  
I basklassen finns bland annat samtliga metoder som sköter 
kopplingen mot databasen. 

 
De konkreta klasserna används för att skapa de objekt vi 
använder oss av i applikationen, i dessa ligger också all 
funktionalitet som objekten använder sig av. Exempel på 
metoder i klasserna är bland annat skapa, uppdatera och ta 
bort. Dessa metoder anropar i sin tur metoder i basklassen för 
att utföra jobbet mot databasen. 
 
Med detta upplägg får man en form av treskiktad lösning med 
webbsidornas codebehind-klass som ett presentationsskikt, de 
konkreta klasserna som en form av logikskikt och basklassen 
med sina metoder för databasaccess som ett databasskikt. 
 
All kod är dessutom separerad genom att man skriver koden 
som exekveras på servern för sig och html-koden för sig, 
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samt att man bryter ut all kod som har med utseende från HTML-koden och lägger den 
i separata stilmallar (CSS). 
 

2.4.1 Master Pages 
Master Pages är en helt ny företeelse i ASP.NET 2.0 och fungerar som en mall som 
kan innehålla de element som man vill skall vara gemensamma för en webbplats. 
Exempelvis så är det ganska vanligt att man delar upp sin webbsida i olika områden 
som t ex sidhuvud, vänstermeny och sidfot. 
Det som är unikt med Master Pages är att man kan göra en mall med dessa områden för 
att sedan placera platshållare (ContentPlaceholder) i de regioner som man vill att andra 
sidor ska kunna påverka. 
De sidor som sedan ärver mallsidan kan endast påverka innehållet i dessa platshållare 
genom att innesluta sitt innehåll mellan vissa taggar som hänvisar till en specifik 
platshållare i mallen.  
Resultatet blir att man har en grundlayout som kan ärvas av alla sidor endast genom att 
skriva en rad kod, dessutom kan man enkelt ändra utseendet på samtliga sidor på 
webbplatsen endast genom att ändra i mallen. 
Man kan helt enkelt se det som en mall med kod och utseende som andra sidor 
utnyttjar. Det är naturligtvis möjligt att används sig av flera olika Master Pages på en 
och samma webbplats. Det är även möjligt att nästla Master Pages i varandra. 
 
Vi valde att göra en Master Page som var uppbyggd av tre kolumner, samt sidhuvud 
och sidfot, detta enligt kravspecifikation (se 2.3 Webbplatsens utformning). I 
sidhuvudet lade vi, förutom en logotype, en meny som innehåller den mer 
övergripande navigeringen på webbplatsen. Tre stycken platshållare placerades ut, en i 
vänsterkolumnen för att hålla en mer detaljerad meny, en i mittenkolumnen där 
innehållet visas och slutligen en platshållare i högerkolumnen för att ge plats åt 
nyhetsrubriker. 
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Figur 9 Webbplatsens Master Page 
 
Ovanstående bild illustrerar hur man går till väga för att specificera vart i en Master 
Page innehållet ska placeras från en innehållssida. Först måste man lägga till attributet 
”MasterPageFile” i ”Page-direktivet” och där visa sökvägen till filen, sedan anropa en 
platshållare genom dess namn inom ”asp:Content” –taggen. 
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I körtid fungerar Master Pages på följande sätt: 
 
1. Användaren gör ett http-anrop genom att skriva in innehållssidans URL. 

 
2. När sidan hämtas kontrolleras ”Page-direktivet” som i det här fallet visar en 

referens till en master page som då också laddas. 
 

3. Master Page:en integreras sedan med kontrollstrukturen på den anropade 
sidan. 

 
4. Innehållet som finns inom ”content-taggarna” på den anropade sidan integreras 

in i motsvarande platshållare i Master Page:n. 
 

 
Figur 10 Master Pages i körtid7 
 
Resultatet blir en sammansatt sida som visas för besökaren. 
 
I en Master Page kan man skriva publika metoder för att ändra utseende och beteende i 
en Master Page. Ett exempel på detta i vår applikation är t ex att ändra logotypen som 
ligger i sidhuvudet, detta behövdes eftersom vi valde att använda oss av samma Master 
Page för både själva webbplatsen och dess administrationsgränssnitt. 
 

                                                 
7 ASP.NET Master Pages Overview, http://msdn2.microsoft.com/en-us/wtxbf3hh.aspx (2006-
06-01) 
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Metoden i Master Page: 
 
public string TitleImageUrl 
    { 
        get { return img_header.Src; } 
        set { img_header.Src = value; } 
    } 
  
För att komma åt ett html-element från codebehind krävs att man lägger till attributet 
runat="server", i detta fall gjordes det till elementet <img>. 
 
När man nu vill anropa denna metod från en annan sida lägger man till 
sökvägen till Master Page:en i aspx-filen:  
 
<%@ MasterType VirtualPath="~/SS_master.master" %> 
 
Och anropar sedan metoden i codebehind på följande sätt: 
 
Master.TitleImageUrl = "Graphics/header_admin.jpg"; 
 

2.4.2 Användarkontroller (User Controls) 
För att kunna återanvända kod i största möjliga utsträckning så valde vi även att 
använda oss av användarkontroller (Web User Controls). 
 
En användarkontroll är i princip ett objekt av en sida som sedan kan integreras med 
andra sidor. Dessa användarkontroller fungerar som egna klasser vilket innebär att man 
kan återanvända dessa på flera ställen i applikationen.  
För att komma åt dess kontroller från andra sidor kan man göra publika metoder för att 
ändra dess beteende och innehåll. En användarkontroll i ASP.NET har filändelsen 
.ascx. 
 
Vi valde att göra samtliga menyer i applikationen till användarkontroller för att enkelt 
kunna anropa dem på de sidor där de behövdes. För att menyerna ska visa vilket 
menyalternativ som är valt gjordes publika metoder i användarkontrollerna som kan 
anropas från de sidor som för tillfället visas. 
 
Följande användarkontroller används i vårt examensarbete: 
 

• topMenu.ascx 
Topmenyn anropas direkt från Master Page vilket innebär att den finns med på 
samtliga sidor som ärver Master Page:en. Denna meny har statiska 
menyalternativ. 
 

• admMenu.ascx 
Administrationsmenyn meny anropas från administrationssidorna. Denna 
meny har statiska menyalternativ. 
 

• catMenu.ascx 
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Kategorimenyn anropas från samtliga allmänna sidor. Denna meny är 
dynamisk vilket innebär att den hämtar menyalternativen från databasen. 
 

• newsMenu.ascx 
Nyhetsmenyn anropas från samtliga allmänna sidor. Menyn är dynamisk och 
hämtar de fem senaste nyheterna från databasen. 

 
För att registrera en användarkontroll på en sida där man vill använda den skriver man 
in följande under Page-direktivet på sidan: 
 
<%@ Register Src="admMenu.ascx" TagName="admMenu" 
TagPrefix="uc1" %> 
 
Sedan skriver man följande där man vill inkludera kontroller: 
 
<uc1:admMenu id="admMenu" runat="server"></uc1:admMenu> 
 

2.4.3 Bilduppladdning 
Enligt kravspecifikationen skulle varje spel presenteras med en liten bild, en så kallad 
thumbnail, när spelen listas upp på spelsidan samt en liten större bild på sidan som 
innefattar speldetaljer. 
 
Vi valde att spara själva bilderna på servern och att spara sökvägen till bilderna i 
databasen tillsammans med övrig info om spelet. 
För att åstadkomma detta så var först tvungna att ge administratören en möjlighet att 
välja en bild på sin dator för uppladdning, detta gjorde vi genom att lägga till följande 
html-element i administrationsgränssnittet för lagring av spel: 
 
<input id="uploadImage" style="width: 290px" type="file" 
runat="server" /> 
 
När administratören trycker på spara så kontrolleras först att filen är ett giltigt 
bildformat och sedan lagras bilden i dess originalstorlek på servern. Utifrån den 
lagrade bilden genereras sedan två stycken miniatyrbilder i olika storlekar, innan dessa 
lagras på servern namnges dessa efter att en kontroll utförts för att säkerställa att de får 
ett unikt namn. 
Om detta lyckades sparas miniatyrernas sökväg på servern till databasen och den 
tillfälligt sparade originalbilden raderas från servern. 
 

2.4.4 Betygsättning 
Möjligheten för besökare att kunna betygsätta de spel som presenteras på webbsidan 
samt att betyget skulle presenteras i listningar var ett krav från Extrude Interactive. 
Dessa betyg skulle även ligga till grund för val av sorteringsordning i listningar av 
spel. 
 
För att besökarna inte ska kunna rösta på samma spel fler än en gång använder vi oss 
av sessionsobjekt som följer besökaren när han navigerar mellan sidorna, dessa 
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sessionsobjekt innehåller till en början en tom ArrayList som fylls på med id-
nummer från de spel som besökaren betygsätter. 
 
En session kan ses som en helt vanlig variabel med den skillnaden att den kan nås från 
samtliga webbsidor i applikationen. En session startas varje gång en ny användare 
surfar till någon av sidorna i webbapplikationen. 
 
En array är ett minnesutrymme som likt en variabel kan lagra binärdata. Skillnaden är 
att en array kan ha flera minnesplatser medan en variabel bara har en minnesplats. 
Varje gång en besökare betygsätter ett spel kontrolleras arrayen i sessionen om spelets 
id-nummer existerar, om så är fallet så sker aldrig någon lagring av betyget. 
 
För att särskilja alla sessioner som startas samt knyta dem till en användare tilldelas 
sessionerna ett unikt ID. Standard så har en session en livslängd på 20 minuter men 
detta går att ändra på, dessutom kan man även avsluta en session via kod.  
 
protected bool AddVote(int gameId) 
        { 
            ArrayList voteList = new ArrayList(); 
            bool isNewVote = false; 
 
            voteList = (ArrayList)Session["userVotes"]; 
 
            foreach (int id in voteList) 
            { 
                int a = id; 
                if (a == gameId) 
                { 
                    return isNewVote; 
                } 
            } 
            voteList.Add(gameId); 
            Session["userVotes"] = voteList; 
            isNewVote = true; 
            return isNewVote; 
        } 
 
Denna metod tar spelets id-nummer (in-parameter), plockar ut arraylistan ur sessionen 
och gör kontrollen mot spelets id. Om numret existerar i listan returneras det booleska 
uttrycket, false och om det inte existerar läggs det nya id-nummret till i arrayen samt 
uppdaterar sessionen och returnerar värdet ”true”.  
 
Det nya betyget sparas sedan tillsammans med spelets id-nummer i tabellen 
”tblGameVote” detta utlöser i sin tur en trigger där antalet röster på spelet delas med 
summan av dess betyg vilket resulterar i ett nytt snittbetyg som sedan uppdateras i 
tabellen ”tblGame”.  
 
På de ställen där betyget presenteras för besökaren valde vi att även använde en grafisk 
illustration för att på ett tydligare sätt visa spelets betyg. Eftersom att snittbetygen är i 
decimalform i tal från noll till fem gjorde vi tio olika bilder som representerade en 
skala i olika färger. Vi skapade sedan en funktion som utifrån betygets värde returnerar 
sökvägen till rätt bild. 
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2.4.5 Klientscript (JavaScript) 
Vi använder inte klientscript i någon större utsträckning i detta examensarbete. Det 
enda tillfälle då klientscript , då i form av ett JavaScript, används är för att växla bilder 
när besökaren drar muspekaren över vissa grafiska element. 
Däremot så använder sig vissa kontroller i ASP.NET av JavaScript bl.a. funktioner för 
validering av textboxar. 
 

2.6 Publicering av webbplatsen 
Publicering av webbplatsen är ingen uppgift som omfattas av vårt examensarbete. 
Publiceringen av webbplatsen kommer att ombesörjas av Extrude Interactive. 
Eventuellt kommer Extrude Interacive att genomföra viss bearbetning av webbplatsen 
innan lansering. 
Webbplatsen kommer enligt plan att i framtiden återfinnas på adressen 
www.spelaspel.nu. 
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3 Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultatet av vårt examensarbete. 

3.1 Uppnått resultat 
En fullt fungerande webbplats med tillhörande administrationsgränssnitt har 
färdigställts i enlighet med erhållen kravspecifikation avseende funktionalitet. 
 
Lösningen som vi har åstadkommit betraktar vi som skalbar och lätt att vidareutveckla. 
 
Grafiskt och visuellt upplever vi det som att webbplatsen håller acceptabel standard. 

3.2 Visuell presentation av resultat 
I detta avsnitt presenteras skärmdumpar av den färdiga webbplatsen vilken utgör 
resultatet av vårt examensarbete. 

3.2.1 Besökare 

 
Figur 11 Besökvarvy av spelaspel.nu 
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3.2.2 Administratör 

 
Figur 12 Administrationsgränssnittet 
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4 Diskussion 
I följande avsnitt av rapporten diskuterar vi utfallet av vårt examensarbete. 

4.1 Resultat – förväntat kontra uppnått 
Vi anser på det stora hela att vi lyckats bra med vårt examensarbete. 
Vi har uppfyllt kravspecifikationen. Vår databas håller, enligt vår bedömning, 
acceptabel standard. 
Webbplatsens utformning och utseende håller även de enligt vår bedömning acceptabel 
standard. 
 

4.2 Brister 
På grund av den begränsade tidsramen i kombination med vår inlärningströskel så 
upplever vi dock följande konkreta brister i genomförandet: 
 
Databas: 
 

• En datamodell borde egentligen ha utvecklats. Denna prioriteras bort p.g.a. 
tidsbrist. 

 
Design: 
 

• Webbplatsens layout baseras i grunden på tabeller, en helt CSS-baserad layout 
hade varit önskvärd då tabeller hör till förgången tid i designsammanhang. 

• Den grafiska utformningen hade kunnat bli bättre då denna prioriterats ned 
p.g.a. tidsramen. 

 

4.3 Reflektioner 
Vi upplever att vårt examensarbete varit rätt så givande avseende förvärv av nya 
kunskaper. Vi hade sedan tidigare bara erfarenhet av .NET Framework 1.1, Visual 
Studio 2003 och Visual Basic .NET. 
.NET Framework 2.0, Visual Studio 2005 och C# utgjorde därmed nya bekantskaper 
för oss båda, speciellt då den nytillkomna funktionaliteten i .NET Framework 2.0 är av 
omfattande karaktär. Erfarenheterna av det nya ramverket, utvecklingsmiljön och det 
nya programmeringsspråket har dock mestadels varit positiva. 
Det har varit en intressant upplevelse att få sätta så pass nyförvärvade kunskaper i 
omsättning i en reell uppgift istället för att jobba mot ett fiktivt scenario. Samtidigt har 
vi ändå upplevt att vår egen inlärningströskel utgjort ett visst hinder under arbetet. 
Hade vi fått återupprepa projektet med nuvarande kunskapsnivå beträffande 
programmeringsspråk och verktyg hade resultatet hållit högre kvalitet. 
 
Kontakten med Extrude Interactive har varit bra och de har bistått oss med hjälp i den 
mån vi efterfrågat det. Vi har dock till större delen valt att på egen hand utforska 
lösningar på uppkomna problem. 
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Slutligen upplever vi att vi prioriterat arbetet med webbplatsen aningen för mycket och 
avsatt för lite tid till arbetet med rapporten. En starkt bidragande anledning till denna 
”felprioritering” har varit vår strävan efter att kunna presentera ett färdigt resultat. 
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5 Slutsatser 
I följande avsnitt presenteras de slutsatser vi dragit av vårt examensarbete. 
 

5.1 Syfte och mål 
Av resultat att döma drar vi slutsatsen att vi lyckats med vårt examensarbete utifrån 
kravspecifikationen och vårt förväntade resultat. Slutsatsen är dock (tyvärr) även att 
resultaten kunnat bli klart bättre om tidsperioden varit aningen längre. 
 

5.2 Slutsatser av valda verktyg 
Vi har under en begränsad tidsperiod lyckats färdigställa en fungerande 
webbapplikation i ett, för oss, helt främmandet programmeringsspråk. Detta torde, 
enligt oss, till viss del bekräfta Microsofts vision med .NET Framework. Det faktum 
att ramverket är gemensamt oavsett vilket språk man använder har underlättat bytet av 
programmeringsspråk från Visual Basic .NET (vilket vi sedan tidigare har erfarenhet 
utav) till C#. 
 
Vi drar även slutsatsen att MasterPages, vilket nyligen introducerades i och med .NET 
Framework 2.0, troligen kommer att bli en smärre revolution inom ASP.NET-
utveckling. 
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Appendix A - Källkod 
 

A1 Källkodsexempel på en klass 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using Extrude.Core.Data; 
 
namespace Extrude.Spelaspel.Data 
{ 
 public class Game : BaseClass //Game ärver från basklassen 
    { 
        #region Fields 
 
         private int _gameId; 
 private DateTime _date; 
 private string _name; 
 private string _description; 
 private string _thumbnail; 
         private string _thumbnailBig; 
 private bool _isExtrudeGame; 
 private int _viewCount; 
 private bool _isPublished; 
 private string _linkUrl; 
         private double _grade; 
 
        #endregion 
 
 
 
 
 
        #region Constructors 
 
        public Game() 
  { 

this.ConnectionString = 
ConfigurationManager.AppSettings["ConnectionString"]; 
//Connectionsträng lagrad i Web.config 

  } 
 
        #endregion 
 
        #region Public Properties 
 
        public int GameId 
        { 
            get { return _gameId; } 
            set { _gameId = value; } 
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        } 
 
        public DateTime Date 
        { 
            get { return _date; } 
            set { _date = value; } 
        } 
 
        public string Name 
        { 
            get { return _name; } 
            set { _name = value; } 
        } 
 
        public string Description 
        { 
            get { return _description; } 
            set { _description = value; } 
        } 
 
        public string Thumbnail 
        { 
            get { return _thumbnail; } 
            set { _thumbnail = value; } 
        } 
 
        public string ThumbnailBig 
        { 
            get { return _thumbnailBig; } 
            set { _thumbnailBig = value; } 
        } 
 
        public bool IsExtrudeGame 
        { 
            get { return _isExtrudeGame; } 
            set { _isExtrudeGame = value; } 
        } 
 
        public int ViewCount 
        { 
            get { return _viewCount; } 
            set { _viewCount = value; } 
        } 
 
        public bool IsPublished 
        { 
            get { return _isPublished; } 
            set { _isPublished = value; } 
        } 
 
        public string LinkUrl 
        { 
            get { return _linkUrl; } 
            set { _linkUrl = value; } 
        } 
 
        public double Grade 
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        { 
            get { return _grade; } 
            set { _grade = value; } 
        } 
 
        #endregion 
 
        #region Methods 
 
        // Lägger till ett nytt spel i databasen och returnerar id på posten  
        public int Create()  
        { 
  SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameDate", this.Date), 
   this.CreateInputParam("@gameName", this.Name), 
   this.CreateInputParam("@gameDesc", 
this.Description), 
   this.CreateInputParam("@gameThumb", this.Thumbnail), 
                  this.CreateInputParam("@gameBigThumb", 
this.ThumbnailBig), 
   this.CreateInputParam("@gameExtrude", 
this.IsExtrudeGame), 
   this.CreateInputParam("@gameViews", 0), 
   this.CreateInputParam("@gamePublished", 
this.IsPublished), 
   this.CreateInputParam("@gameUrl", this.LinkUrl) 
   }; 
 
  int _rowsAffected; 
  this.GameId = this.ExecStoredProc("sp_Game_Create", _params, 
out _rowsAffected); 
 
  return this.GameId; 
         } 
 
        //Tar bort ett spel i databasen 
        public int Delete()  
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", this.GameId) 
   }; 
 
            int _rowsAffected; 
            this.GameId = this.ExecStoredProc("sp_Game_Delete", _params, out 
_rowsAffected); 
 
            return _rowsAffected; 
        } 
 
 
        //Knyter ett spel till en kategori 
        public int CreateCatLink(int gameId, int catId)  
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", gameId), 
   this.CreateInputParam("@catID", catId) 
   }; 
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            int _rowsAffected; 
            this.ExecStoredProc("sp_CatLink_Create", _params, out _rowsAffected); 
 
            return _rowsAffected; 
        } 
 
 
        //Knyter ett spel till en kategori 
        public int UpdateCatLink(int gameId, int catId)  
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", gameId), 
   this.CreateInputParam("@catID", catId) 
   }; 
 
            int _rowsAffected; 
            this.ExecStoredProc("sp_CatLink_Update", _params, out _rowsAffected); 
 
            return _rowsAffected; 
        } 
 
        public int Update() // Uppdaterar en post i databasen 
        { 
 SqlParameter[] _params = { 
  this.CreateInputParam("@gameID", this.GameId), 
  this.CreateInputParam("@gameName", this.Name), 
  this.CreateInputParam("@gameDesc", this.Description), 
  this.CreateInputParam("@gameExtrude", this.IsExtrudeGame), 
  this.CreateInputParam("@gamePublished", this.IsPublished), 
  this.CreateInputParam("@gameUrl", this.LinkUrl) 
  }; 
 
 int _rowsAffected; 
 this.ExecStoredProc("sp_Game_Update", _params, out _rowsAffected); 
 
 return _rowsAffected; 
        } 
 
        // Hämtar spel i databasen utifrån viss kategori samt sorteringsordning 
        public DataSet GetGames(string order, string category, string direction, bool 
isExtrude, bool admin) 
        { 
             
            DataSet ds = new DataSet(); 
            string table = "tblGame"; 
 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@order", order), 
   this.CreateInputParam("@category", category), 
   this.CreateInputParam("@direction", direction), 
                  this.CreateInputParam("@isExtrude", isExtrude) 
   }; 
 
            if (admin == true) 
            { 
                ds = this.ExecStoredProc("sp_Game_GetAdmin", _params, table); 
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                return ds; 
            } 
            else  
            { 
                ds = this.ExecStoredProc("sp_Game_Get", _params, table); 
                return ds; 
            } 
             
 
        } 
 
        // Hämtar spel till förstasidan 
        public DataSet GetGames() 
        { 
            DataSet ds = new DataSet(); 
             
            string table = "tblGame"; 
 
            ds = this.ExecStoredProc("sp_Game_Get_Index", table); 
 
            return ds; 
 
        } 
         
        //Uppdaterar gameViews i tblGame 
        public int AddGameView(int gameId) 
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", gameId) 
       }; 
 
            int _rowsAffected; 
            this.ExecStoredProc("sp_Game_Views_Inc", _params, out _rowsAffected); 
 
            return _rowsAffected; 
        } 
 
        //Hämtar ett spel. Returnerar en datareader. 
        public SqlDataReader GetGame(int gameId)  
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", gameId) 
       }; 
 
            SqlDataReader dr; 
            dr = this.ExecStoredProc("sp_Game_Get_One", _params); 
 
            return dr; 
        } 
 
        //Ändrar värdet "Published" i databasen 
        public int SetPublished()  
        { 
            SqlParameter[] _params = { 
   this.CreateInputParam("@gameID", this.GameId), 
   this.CreateInputParam("@gamePublished", 
this.IsPublished) 
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   }; 
 
            int _rowsAffected; 
            this.ExecStoredProc("sp_Game_Set_Published", _params, out _rowsAffected); 
 
            return _rowsAffected; 
        } 
        #endregion 
    } 
 
         
} 
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A2 Källkodsexempel: CreateGame.aspx.cs 
Codebehindfilen för sidan där administratören lägger till ett spel. 
 
using System; 
using System.Data; 
using System.Configuration; 
using System.Collections; 
using System.Web; 
using System.Web.Security; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Web.UI.WebControls.WebParts; 
using System.Web.UI.HtmlControls; 
using Extrude.Core.Data; 
using Extrude.Spelaspel.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Drawing.Imaging; 
using System.IO; 
using System.Data.SqlClient; 
 
public partial class CreateGame : Game 
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
 
        admMenu.menuItem = "game"; 
 
        Master.TitleImageUrl = "Graphics/header_admin.jpg"; 
 
        //lägger till enctype till form-taggen i masterpage 
        HtmlForm frm = new HtmlForm(); 
        frm = (HtmlForm)Master.FindControl("Form1"); 
        frm.Enctype = "multipart/form-data"; 
 
 
        if (!IsPostBack) 
        { 
            GameCategory cat = new GameCategory(); 
            DataSet ds = new DataSet(); 
            ds = cat.GetCategories(true); 
 
            ddl_category.DataSource = ds.Tables[0]; 
            ddl_category.DataTextField = 
ds.Tables[0].Columns["CatName"].ColumnName.ToString(); 
            ddl_category.DataValueField = 
ds.Tables[0].Columns["CatId"].ColumnName.ToString(); 
            ddl_category.DataBind(); 
 
            lbl_Output2.Visible = false; 
            lbl_Output.Visible = false; 
             
        } 
 
 
    } 
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    //============================================================================ 
 
    protected void btn_submit_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        string [] thumbUrls = saveThumbToServer(); 
 
        if (thumbUrls[0] != "" && thumbUrls[1] != "") 
        { 
            saveGameToDb(thumbUrls); 
        } 
        else 
        { 
            lbl_Output2.Text = "Fel uppstod vid lagring av bild!"; 
            lbl_Output2.Visible = true; 
        } 
    } 
 
    //============================================================================== 
 
    public bool ThumbnailCallback() 
    { 
        return false; 
    } 
 
    //============================================================================== 
 
 
    //sparar en miniatyr på server och returnerar sökvägen 
    private string[] saveThumbToServer() 
    { 
        //variabler 
        string sSavePath = "images/"; 
        string thumbExtension = "_sthumb"; 
        string thumbXLExtension = "_lthumb"; 
        int thumbWidth = 90; 
        int thumbHeight = 90; 
        int thumbXLWidth = 150; 
        int thumbXLHeight = 150; 
         
        ImageFormat imgFrmt = null; 
        string[] thumbnailUrl; 
        thumbnailUrl = new string[2]; 
 
        if (uploadImage.PostedFile != null) 
        { 
            //kontrollerar filstorlek (får inte vara 0) 
            HttpPostedFile myFile = uploadImage.PostedFile; 
            int nFileLen = myFile.ContentLength; 
            if (nFileLen == 0) 
            { 
                lbl_Output.Text = "Du måste välja en fil!"; 
                lbl_Output.Visible = true; 
                return thumbnailUrl; 
            } 
 
            //kontrollerar så att filen är av typen JPG, GIF eller PNG 
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            if (myFile.ContentType != "image/pjpeg" && myFile.ContentType != 
"image/gif" && myFile.ContentType != "image/x-png") 
            { 
                lbl_Output.Text = "Filen måste vara av typen JPG, GIF eller PNG!"; 
                lbl_Output.Visible = true; 
                return thumbnailUrl; 
            } 
 
            //läser in filen 
            byte[] myData = new Byte[nFileLen]; 
            myFile.InputStream.Read(myData, 0, nFileLen); 
 
            //sparar orginalbilden tillfälligt på servern 
            string sFilename = System.IO.Path.GetFileName(myFile.FileName); 
            System.IO.FileStream newFile = new 
System.IO.FileStream(Server.MapPath(sSavePath + sFilename), 
                                           System.IO.FileMode.Create); 
            newFile.Write(myData, 0, myData.Length); 
            newFile.Close(); 
 
            //kontrollerar att det verkligen är en JPEG genom att öppna den 
            System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort myCallBack = new 
System.Drawing.Image.GetThumbnailImageAbort(ThumbnailCallback); 
            Bitmap myBitmap; 
            try 
            { 
                myBitmap = new Bitmap(Server.MapPath(sSavePath + sFilename)); 
                 
                //konstaterar vilket filformat det är 
                switch 
(Convert.ToString(Path.GetExtension(myFile.FileName)).ToLower()) 
                { 
                    case ".gif": 
                        imgFrmt = ImageFormat.Gif; 
                        break; 
                    case ".jpeg": 
                        imgFrmt = ImageFormat.Jpeg; 
                        break; 
                    case ".jpg": 
                        imgFrmt = ImageFormat.Jpeg; 
                        break; 
                    case ".png": 
                        imgFrmt = ImageFormat.Png; 
                        break; 
                } 
 
                //skapar ett filnamn som är unikt för första miniatyren 
                int file_append; 
                file_append = 0; 
                string sThumbFile = Path.GetFileNameWithoutExtension(myFile.FileName) 
+ 
                                                file_append.ToString() + 
thumbExtension + "." + imgFrmt; 
 
                while (File.Exists(Server.MapPath(sSavePath + sThumbFile))) 
                { 
                    file_append++; 
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                    sThumbFile = Path.GetFileNameWithoutExtension(myFile.FileName) + 
                                            file_append.ToString() + thumbExtension + 
"." + imgFrmt; 
                } 
 
                //skapar ett filnamn som är unikt för andra miniatyren 
                file_append = 0; 
                string sThumbXLFile = 
Path.GetFileNameWithoutExtension(myFile.FileName) + 
                                                file_append.ToString() + 
thumbXLExtension + "." + imgFrmt; 
 
 
                while (File.Exists(Server.MapPath(sSavePath + sThumbXLFile))) 
                { 
                    file_append++; 
                    sThumbXLFile = Path.GetFileNameWithoutExtension(myFile.FileName) 
+ 
                                            file_append.ToString() + thumbXLExtension 
+ "." + imgFrmt; 
                } 
                 
 
                //sparar miniatyr ett 
                System.Drawing.Image myThumbnail = 
myBitmap.GetThumbnailImage(thumbWidth, thumbHeight, myCallBack, IntPtr.Zero); 
                myThumbnail.Save(Server.MapPath(sSavePath + sThumbFile)); 
 
                //sparar minitatyr två 
                System.Drawing.Image myXLThumbnail = 
myBitmap.GetThumbnailImage(thumbXLWidth, thumbXLHeight, myCallBack, IntPtr.Zero); 
                myXLThumbnail.Save(Server.MapPath(sSavePath + sThumbXLFile)); 
 
                //visar miniatyren på sidan 
                img_thumb.ImageUrl = sSavePath + sThumbFile; 
                string urlSmall = sSavePath + sThumbFile; 
                string urlLarge = sSavePath + sThumbXLFile; 
                thumbnailUrl[0] = urlSmall; 
                thumbnailUrl[1] = urlLarge; 
 
                //Förstör objekten 
                myThumbnail.Dispose(); 
                myBitmap.Dispose(); 
                
                //Tar bort den tillfälligt sparade orginalbilden från servern 
                System.IO.File.Delete(Server.MapPath(sSavePath + sFilename)); 
 
            } 
            catch (ArgumentException) 
            { 
                //Filen var inte en giltig jpg-fil 
                lbl_Output.Text = "Filen är inte en giltig bild!"; 
                lbl_Output.Visible = true; 
 
                System.IO.File.Delete(Server.MapPath(sSavePath + sFilename)); 
                return thumbnailUrl; 
            } 
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        } 
         
        return thumbnailUrl; 
    } 
 
 
    //============================================================================== 
 
    //sparar spelinfo i database (ThumbUrl = sökvägen till den sparade miniatyren) 
    private void saveGameToDb(string[] thumbUrls) 
    { 
 
        bool extrude = false; 
        bool published = false; 
 
        if (rbl_extrudegame.SelectedValue == "True") 
        { 
            extrude = true; 
        } 
        if (rbl_isPublished.SelectedValue == "True") 
        { 
            published = true; 
        } 
 
        string smallThumb = thumbUrls[0]; 
        string largeThumb = thumbUrls[1]; 
 
        Game _newGame = new Game(); 
        _newGame.Date = DateTime.Now; 
        _newGame.Name = txt_gameName.Text; 
        _newGame.Description = txt_gameDesc.Text; 
        _newGame.IsExtrudeGame = extrude; 
        _newGame.IsPublished = published; 
        _newGame.Thumbnail = smallThumb; 
        _newGame.ThumbnailBig = largeThumb; 
        _newGame.LinkUrl = txt_gameURL.Text; 
 
        int GameID = _newGame.Create(); 
        if (GameID > -1) //om spelet lagrades utförs kopplingen till vald kategori 
        { 
 
            int CatId = Convert.ToInt32(ddl_category.SelectedValue); 
             
            int _rowsAffected = CreateCatLink(GameID, CatId); 
            if (_rowsAffected > 0) 
            { 
                lbl_Output2.Text = "Game with gameId" + GameID + "created 
successfully!"; 
                //Tömmer textboxar 
                ClearText(this.Controls); 
                ClearDdl(this.Controls); 
 
            } 
                        
        } 
        else 
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        { 
            lbl_Output2.Text = "Fel uppstod vid lagring i databasen!"; 
            System.IO.File.Delete(smallThumb); 
            System.IO.File.Delete(largeThumb); 
        } 
    } 
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Appendix B - Klassdiagram 
B1 Klassdiagram över klassen BaseClass 
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B2 Klassdiagram över klasserna Game, GameCategory, 
GameComment, News och GameVote. 
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Sidor 
 
Startsidan 
 

1. Lista med spelkategorierna i en meny till vänster. 
2. Lista med de 10 senaste spelen i mitten. Presenteras med thumbnail, spelnamn (rubrik) och 

beskrivning. Länk till spelets sida vid klick på thumbnail eller spelnamn. Längst ned under 
spellistan kan man lägga länk till Spelsidan som beskrivs under rubriken Spel. 

3. Nyhetslista med rubrikerna till de senaste 5 nyheterna längst ned i meny till höger. Länk till 
fullständig nyhet vid klick på rubrik. 

 
 

Spel 
En sida med en fullständig lista på spelen. Man får börja med att klicka på vilken kategori man är 
intresserad av och därefter listas spelen i vald kategori. Helst med en paging-funktion med ca 10 spel på 
varje sida. En extrafeature som vore trevlig om det hinns med är möjlighet att sortera efter datum, betyg 
samt mest spelade. 
 
Listan presenteras med en thumbnailbild, spelnamn och beskrivning (se exempel: 
http://www.123spela.se/?id=1&cat=Action) och när man klickar på thumbnailen eller spelnamnet så 
kommer man till en sida med detaljer om spelet. Se beskrivning under rubriken Speldetaljer. 
 
Speldetaljer 
Här visar man förslagsvis en lite större bild på spelet längst upp med rubrik och beskrivning under. På 
denna sida visar man också medelbetyg och längst ned besökarnas kommentarer. Det är även här 
besökaren ska kunna betygsätta och skriva en kommentar om spelet. Har ni andra idéer så skrik till så 
snackar vi om det. 
 
Nyheter 
Nyhetslista med datum, rubrik och ingress med möjlighet att klicka på ”Läs mer”-länk för fullständig 
nyhet, se rubrik Nyhetsdetaljer nedan 
 

Nyhetsdetaljer 
Sida med rubrik, datum och den fullständiga nyhetstexten.  
 

Om spelaspel.nu 
Statisk sida. Ni får material av oss senare. Gör bara en tom sida så länge. 
 

Om Extrude 
Statisk sida. Ni får material av oss senare. Gör bara en tom sida så länge. 
 
Kontakt 
Statisk sida. Ni får material av oss senare. Gör bara en tom sida så länge. 
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Admin 
 
Ett administrationsgränssnitt för uppdatering av sidorna skall finnas. Man skall kunna lägga till och 
redigera spel etc. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


